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Valstybės valdomos įmonės 2016 metais dirbo pelningiau 
 

Valdymo koordinavimo centras parengė metinę 2016 metų ataskaitą apie valstybės valdomų įmonių (VVĮ) veiklą, 

kurioje pateikė 2016 metų VVĮ finansinius rezultatus bei remiantis įmonių pateiktais duomenimis atskleidė VVĮ 

vykdomus specialiuosius įpareigojimus bei informaciją apie VVĮ vadovaujančiųjų darbuotojų darbo apmokėjimą.  

 

„Pernai valstybės valdomų įmonių svarba Lietuvos ūkiui dar labiau išaugo – indėlis į šalies ekonomiką padidėjo 0,2 

procentinio punkto ir sudarė 3,5 procentus bendrojo vidaus produkto. 2016 metais šių įmonių pajamos sudarė kiek 

daugiau nei 2,5 mlrd. eurų, o normalizuotas grynasis pelnas siekė 256 mln. eurų. Tai net 30 mln. eurų daugiau nei 2015 

metais. Apskaičiuota jų rinkos vertė augo 7,1 proc. – iki 5,6 mlrd. eurų,“ – apibendrindamas ataskaitos rezultatus sako 

ūkio viceministras Ramūnas Burokas.  

 

Lietuvos VVĮ į valstybės biudžetą už 2016 metus paskyrė 149,3 mln. eurų – 7,1 proc. daugiau nei 2015 metais. Iš jų 

valstybei skirtų dividendų ir pelno įmokų suma sudarė 120,5 mln. eurų. Energetikos sektoriaus įmonių už 2016 metus 

paskirta dividendų suma, papildysianti valstybės biudžetą, išaugo 9 mln. eurų ir siekė 108,2 mln. eurų. Didžiausią sumą 

sudarė „Lietuvos energijos“, UAB paskirti dividendai (100,7 mln. eurų – 14,7 mln. eurų daugiau nei 2015 metais). Taip 

pat reikšmingą dalį sudarė AB „Klaipėdos nafta“ paskirti dividendai, siekę 7 mln. eurų. Valstybei turto mokesčio ir 

žaliavų mokesčio pavidalu buvo išmokėta 28,8 mln. eurų. 

 

Pažymėtina, kad didžiausią – 17,1 proc. – normalizuoto grynojo pelno augimą fiksavo energetikos sektorius. Galima 

išskirti UAB „EPSO-G“ įmonių grupę, kurios normalizuotas grynasis pelnas 2016 m. pabaigoje buvo tris kartus didesnis 

nei 2015 metais ir siekė 34,9 mln. eurų. Prie sektoriaus pelningumo augimo ženkliai prisidėjo ir „Lietuvos energija“, 

UAB, įmonių grupė, kurios normalizuotas grynasis pelnas didėjo 11,8 proc., iki 143 mln. eurų. Susisiekimo sektoriaus 

įmonių normalizuotas grynasis pelnas dėl padidėjusio VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos grynojo pelno 

išaugo 4,6 proc. ir siekė 34,1 mln. eurų. Miškininkystės sektoriaus įmonės uždirbo 27,9 mln. eurų normalizuoto grynojo 

pelno arba 4,7 proc. daugiau nei 2015 metais.  

 

2016 metais valstybės valdomų įmonių normalizuota nuosavo kapitalo grąža siekė 4,8 proc. ir palyginti su 2015 metais 

išaugo 0,4 procentinio punkto. Didžiausią įtaką nuosavo kapitalo grąžos augimui turėjo energetikos sektoriaus 

rezultatai. Per 2016 metus energetikos sektoriaus įmonių nuosavo kapitalo grąža padidėjo 1,3 procentinio punkto ir 

siekė 9,6 proc. Kitų sektorių nuosavo kapitalo grąža buvo ženkliai mažesnė: susisiekimo sektoriaus – 1,8 proc., 

miškininkystės – 2,4 proc., o kitų įmonių sektoriaus – 3,1 proc. 

 

Taip pat svarbu paminėti, kad 2016 metų gruodžio 31 d. valstybė valdė 118 įmonių, kai prieš metus – 128. Nuo 2016 

metų pradžios Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių metrologijos centrai buvo prijungti prie AB Vilniaus metrologijos 

centro. Taip pat nuo 2016 metų sausio 1 d. UAB „Senevita“ buvo pertvarkyta į viešąją įstaigą, atitinkamai birželio 13 

d. ir spalio 26 d. priimti sprendimai likviduoti UAB „Mokslas ir technika“ bei VĮ seimo leidykla „Valstybės žinios“. Be to, 

2016 m. UAB „Sportininkų testavimo ir reabilitacijos centras“, UAB „Autoūkis“ ir UAB „Mintis“ valstybei priklausančios 

akcijos buvo privatizuotos. 

 

2016 metų VVĮ veiklos ataskaitą parengė Valdymo koordinavimo centras (VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“). Su 

visu ataskaitos tekstu galima susipažinti adresu http://vkc.turtas.lt. 
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